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РЭФЕРАТ 

Гаеўскай Аксаны Іванаўны 

 

ЖЫЦЦЁВЫЯ ПУЦЯВІНЫ І ТВОРЧАЯ СПАДЧЫНА 

ГЕНАДЗЯ КАХАНОЎСКАГА 

Агульны аб’ём дыпломнай работы — 53 старонкі, спіс выкарыстанай 

літаратуры складаецца з 43 найменняў. 

Ключавыя словы: літаратуразнаўства, этнаграфія, фалькларыстыка, 

архівазнаўства, літаратурнае краязнаўства, літаратурны працэс, біяграфічны 

нарыс, гісторыка-літаратурнае даследаванне, дакументалізм, мастацкасць. 

Аб`ектам даследавання з’яўляецца літаратуразнаўчая спадчына Генадзя 

Каханоўскага. 

Мэта дыпломнага даследавання — вывучэнне жыццёвага шляху і 

літаратуразнаўчага даробку Г. Каханоўскага, а таксама вызначэнне яго ролі ў 

гісторыі беларускага літаратуразнаўства другой паловы ХХ ст. 

Метады даследавання: апісальны, біяграфічны, гісторыка-літаратурны, 

літаратурна-крытычны, параўнальна-супастаўляльны. 

У дыпломнай рабоце дзейнасць і творчая спадчына Г. Каханоўскага 

аналізуюцца ў аспекце вызначэння іх каштоўнасці для гісторыі беларускага 

прыгожага пісьменства, таксама паказваецца шматграннасць зацікаўленняў 

даследчыка, які на працягу жыцця актыўна займаўся не толькі гісторыка-

літаратурнымі штудыямі, але і вывучэннем гісторыі фалькларыстыкі, 

этнаграфіі, краязнаўства, археалогіі і музейнай справы.  

У літаратуразнаўчых даследаваннях Г. Каханоўскага былі 

раскрытымногія невядомыя факты з біяграфій класікаў (В. Дуніна-

Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, М. Багдановіча, Я. Купалы і інш.), вернута не 

адно імя забытых беларускіх пісьменнікаў (І. Піліпава, Я. Шпэта, 

Ю. Шчупака і інш.), уведзены ў навуковы ужытак невядомыя гістарычныя 

дакументы з архіваў, бібліятэк і музеяў нашай краіны і замежжа, што 

спрыяла высвятленню асаблівасцей літаратурнага працэсу і пашырэнню 

ведаў пра гісторыю беларускай літаратуры ХІХ–ХХ стст. 

Г. Каханоўскі – яркая постаць у гісторыі беларускай літаратуры, а яго 

творчая спадчына заслугоўвае далейшых грунтоўных даследаванняў. 

  



 

РЕФЕРАТ 

Гаевской Оксаны Ивановны 

ЖИЗНЕННЫЕ ПУТИ И ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

ГЕННАДИЯ КАХАНОВСКОГО 

Общий объем дипломной работы - 53 страницы, список использованной 

литературы состоит из 43 наименований.  

Ключевые слова: литературоведение, этнография, фольклористика, ар-

хивоведение, литературное краеведение, литературный процесс, биографиче-

ский очерк, историко-литературное исследование, документализм, художест-

венность.  

Объектом исследования является литературоведческое наследие Генна-

дия Кахановского.  

Цель дипломного исследования - изучение жизненного пути и литерату-

роведческих работ Г. Кахановского, а также определение его роли в истории 

белорусского литературоведения второй половины ХХ в.  

Методы исследования: описательный, биографический, историко-

литературный, литературно-критический, сравнительно-сопоставительный.  

В дипломной работе деятельность и творческое наследие    

Г. Кахановского анализируются в аспекте определения их ценности для ис-

тории белорусской изящной словесности, также указывается многогранность 

интересов исследователя, который в течение жизни активно занимался не 

только историко-литературными исследованиями, но и изучением истории 

фольклористики, этнографии, краеведения, археологии и музейного дела.  

В литературоведческих исследованиях Г. Кахановского были раскрыты 

многие неизвестные факты из биографий классиков (В. Дунина-

Марцинкевича, Ф. Богушевича, М. Богдановича, Я. Купалы и др.)., Возвра-

щено не одно имя забытых белорусских писателей (И. Филипповой, Я . Шпе-

та, Ю. Щуку и др.)., введены в научный обиход неизвестные исторические 

документы из архивов, библиотек и музеев нашей страны и зарубежья, что 

способствовало выяснению особенностей литературного процесса и расши-

рению знаний об истории белорусской литературы XIX-XX вв.  

Г. Кахановский - яркая фигура в истории белорусского литературы, а его 

творческое наследие заслуживает дальнейших фундаментальных исследова-

ний. 

  



 

ABSTRACT 

Oksana I. Gaevskaya  

 

LIFE PATH AND ARTISTIC HERITAGE OF GENNADY KAHANOVSKY 

Total volume: 53 pages, bibliography consists of 43 items. 

Key words: study of literature, ethnography, study of folklore, archival 

science, local history of literature, literary process, biographical profile, research  

of history and literature, documentalism and artistry. 

Object of research: the artistic heritage of Gennady Kahanovsky. 

Purpose of research is to research the life and literary works of H. Kaha-

novsky and to define his role in the history of the Belarusian study of literature in 

the second half of the twentieth century. 

Methods of research: descriptive, biographical, literary- historical, lite-

rary-critical, comparative-contrastive. 

Results obtained and their novelty. Activity and artistic heritage of G. Kaha-

novsky are analyzed in the thesis in terms of determining their value for the history 

of Belarusian belles-lettres. Also the diversity of interests of the researcher are in-

dicated, who during his life had been engaged not only in historical and literary 

studies, but also the study of the history of folklore, ethnography and local history, 

archeology and museology. 

In literary studies of G. Kahanovsky many unknown facts from the biogra-

phies of the classics (V. Dunin-Marcinkiewicz F. Bogushevich, M. Bogdanovich, 

Kupala, etc.) had been disclosed, many unknown historical documents from arc-

hives, libraries and museums in our country and abroad had been introduced into 

scientific use.  All these facts contributed to clarification of the features of the lite-

rary process and to increase of knowledge of the history of Belarussian literature in 

the XIX-XX centuries. 

G. Kahanovsky is an outstanding figure in the history of Belarusian literature, 

and his artistic heritage deserves further fundamental research. 

 

 


